
Zicht op de vrouwenbond

Godsdienstonderwijs
bij Adullam

J. van Velthuizen

U kent allemaal wel iemand met een verstandelijke beperking. 

Bij u in de straat, in de kerk of werkzaam bij uw vaste 

supermarkt, vanzelfsprekend met de nodige begeleiding van 

familie, gemeenteleden of collega’s. Een ander heeft beperkingen 

die ernstiger zijn, waardoor ze aangewezen zijn op intensieve 

zorg en begeleiding. Adullam is een organisatie die vanuit 

de Bijbel zorg en begeleiding biedt aan mensen met een 

verstandelijke en/of lichamelijke beperking. In het onderstaande 

artikel maakt u kennis met Adullam én wordt u geïnformeerd 

over het jaarproject van de Hersteld Hervormde Vrouwenbond.
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Over Adullam 
Stichting Adullam voor gehandicapten-

zorg is een landelijke organisatie voor 

het bieden van zorg en begeleiding aan 

mensen met een verstandelijke beper-

king. Adullam  biedt zorg en begeleiding 

op het gebied van wonen, dagbesteding 

voor volwassenen en kinderen, logeren 

en ambulante ondersteuning. De zorg 

wordt afgestemd op de wensen van de 

cliënt en de soort zorg of begeleiding 

die deze cliënt nodig heeft. Die zorg 

en begeleiding verleent Adullam op 

een principiële en professionele wijze. 

Daarmee wil de stichting een bijdrage 

leveren aan het welzijn van mensen met 

een verstandelijke beperking en hun 

ouders, verwanten en/of (wettelijk) ver-

tegenwoordigers.

Identiteit
De Bijbel, samen met de Drie Formulie-

ren van Enigheid, stempelt de identiteit 

en is het 

richtsnoer voor de 

normen en waarden. Binnen de 

zorglocaties wordt iedere dag op prak-

tische wijze invulling gegeven aan de 

bevindelijk-gereformeerde identiteit, 

onder andere door Bijbellezen, vertel-

lingen, zingen en gebed. De mens- en 

zorgvisie vindt haar oorsprong in Gods 

Woord. Dat Woord maakt geen onder-

scheid tussen mensen met en mensen 

zonder een verstandelijke beperking. Er 

is daarom sprake van een gelijkwaardige 

relatie tussen de zorgvragers en de me-

dewerkers. Hoewel binnen Adullam drie 

kerkverbanden participeren (Oud Gere-

formeerde Gemeenten in Nederland, de 

Hersteld Hervormde Kerk en de Ge-

reformeerde Gemeenten in Nederland 

(buiten verband)), blijft de betrokken-

heid van kerkelijke gemeenten niet be-

perkt tot deze kerkverbanden. Vanuit de 

plaatselijke kerkelijke gemeenten wordt 

intensief 

met Adullam mee-

geleefd. Deze band wordt temeer 

gevoeld als zorgvragers uit deze ge-

meenten bij Adullam een plaats hebben 

gekregen. Adullam is er daarom voor en 

door haar achterban!  

U kunt bijvoorbeeld denken aan die 

jongeman die jarenlang in een openbare 

instelling woonde, omdat er geen refor-

matorische instelling in de regio was. Met 

de start van de locatie in Genemuiden 

kreeg hij een plek bij Adullam. Na een 

goed jaar merken de begeleiders dat hij 

rustig wordt van psalmzingen en met 

het bidden en lezen vouwt hij netjes zijn 

handen. Deze eenvoudige handelingen 

gaan gepaard met het gebed of de Heere 

Zijn zegen hierover wil verlenen.

or gehandicapten-

 organisatie voor 

en begeleiding aan 

en is het 

richtsnoer voor de 

normen en waarden. Binnen de 

zorglocaties wordt iedere dag op prak- intensief 
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Logo Adullam
Het logo is echt een symbool: een abstracte weergave 

van waar Adullam voor staat en wat de stichting 

doet. Tegelijk geeft dit ‘bloemmodel’ als geheel ook 

weer dat Adullam een levendige organisatie is, die 

haar zorgvragers wil laten bloeien

Jaarthema Herstel Hervormde Vrouwenbond: 

Godsdienstonderwijs bij Adullam

Maar zeker ook om persoonlijke aan-

dacht aan zorgvragers te kunnen geven, 

en bijvoorbeeld om het Bijbelse on-

derwijs te verbeteren. Samen met het 

bestuur van de Hersteld Hervormde 

Vrouwenbond is besloten uw bijdrage 

te vragen voor het verbeteren van 

het Bijbelse onderwijs

Van de redactie

A. Rijken-Ubak

Een nieuw project: 

Adullam!

In deze bijlage een nadere ken-

nismaking met ons nieuwe 

project: gehandicaptenzorg Adul-

lam! De zorg voor mensen met een 

beperking is iets waar we niet aan 

voorbij mogen gaan. We hopen en 

verwachten dan ook dat ons pro-

ject een succes wordt! 

We leven in een onveilige wereld 

waarin zoveel verschrikkelijke 

dingen gebeuren. Dan mogen we 

onszelf wel de vraag stellen: Waar 

zullen we kunnen schuilen, waar 

zullen we veilig zijn? Dat zal toch 

alleen zijn als we Christus als 

onze Borg en Zaligmaker mogen 

kennen. Dan pas zullen we toch, 

wat ons ook mag overkomen in 

deze wereld, veilig zijn voor tijd 

én eeuwigheid beide. Dat wensen 

we een ieder van u en ook onze 

mensen met een beperking van 

harte toe. 

Ja, dan zal gelden het vierde vers 

van Psalm 17:

Maak Uwe weldaân wonderbaar,

Gij, Die Uw kind’ren wilt behoeden 

Voor ‘s vijands macht en  

vreeslijk woeden,

En hen beschermt in ‘t grootst gevaar.

Wil mij Uw bijstand niet onttrekken;

Uw zorg bewaak’ mij van omhoog;

Bewaar m’ als d’ appel van het oog;

Wil mij met Uwe vleug’len dekken.

Het verlenen van zorg op grond van 

Gods Woord is het uitgangspunt van 

Adullam. Om deze zorg mogelijk te 

blijven maken, moet Adullam regelma-

tig extra gelden besteden. Het kan dan 

gaan om mensen die om principiële 

reden niet verzekerd zijn, of vanwege 

de extra vervoerskosten vanwege de 

regionale functie die Adullam vervult. 

We staan voor jullie klaar
ook in 2015

Als u vastloopt kan 

professionele hulp 

nodig zijn. Eleos 

biedt ggz vanuit een 

christelijke identiteit. 

U kunt bij ons terecht. 

www.eleos.nl

advertentie
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Jaarrooster
Godsdienstonderwijs

14



Concreet denken we aan de volgende 

zaken: 

• een uitbreiding van het aantal ont-

wikkelingsniveaus: het rooster is 

momenteel opgesteld in twee ni-

veaus. Naar aanleiding van de eva-

luatie wordt onderzocht of voor een 

bepaalde groep cliënten een derde 

niveau opgesteld moet worden. 

• aanschaf van eenduidig beeldmate-

riaal: om zoveel mogelijk van de ver-

telling over te dragen, wordt gebruik 

gemaakt van beeldmateriaal, bijvoor-

beeld een afbeelding van Jona onder 

de wonderboom. Door dergelijke 

platen bij de vertelling te betrekken, 

komt de Bijbelvertelling beter over. 

Er zijn verschillende kinderbijbels in 

de omloop die ieder een eigen stijl 

gebruiken voor de afbeeldingen. De  

zorgvragers zijn juist gebaat bij één 

stijl en één herkenbaar geheel in de 

dagelijkse vertellingen. Het is de 

wens om hier een eenduidige lijn 

in aan te brengen.

• Uitbreiding van het aantal ver-

halen uit de Bijbel met pictogram-

men: voor het thema Pasen is bij 

een aantal vertellingen een picto-

gramverhaal gemaakt. Hierdoor 

wordt  nog beter aangesloten 

bij de belevingswereld van de 

zorgvragers. Ze krijgen immers 

op andere gebieden ook te ma-

ken met pictogrammen. Hieronder 

volgen een aantal pictogrammen naar 

aanleiding van de voetwassing welke 

beschreven staat in Johannes 13.

schetst van wat Adullam is én van het 

jaarproject van de HHV. Mocht u nog 

meer vragen hebben neem dan gerust 

geheel vrijblijvend contact met de 

stichting Adullam op of kijk op de web-

site www.adullamzorg.nl. 

Heeft u vragen speci$ek over het jaar-

project? Dan kunt u contact opnemen 

met mw. N. Schalkoort-Zijderveld van 

de Hersteld Hervormde Vrouwenbond. 

e-mail: nschalkoort@solcon.nl; 

Tel. (0318) 701239.

Met uw gift aan dit project steunt u 

Adullam in de kern van de organisatie.

Uw bijdrage
De Hersteld Hervormde Vrouwenbond 

gaat dit aankomende verenigingssei-

zoen actie voeren voor bovengenoemd 

doel. Uw hulp en ondersteuning 

daarbij geeft waardering en betrok-

kenheid bij het werk van deze dames. 

En uiteindelijk draagt het bij aan het 

verbeteren van het Bijbelse onderwijs 

bij Adullam. 

Meer informatie?
We verwachten met de bovenstaande 

informatie een beeld te hebben ge-
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In 2015 heeft Adullam een start gemaakt met een jaarrooster voor het 

Bijbelse onderwijs voor alle voorzieningen. Dit jaarrooster is ontwikkeld 

met de bedoeling dat er zoveel mogelijk een doorgaande lijn komt in 

de vertellingen uit de Bijbel, leerpsalmen en dagboeken voor bewoners, 

deelnemers en logés. Inmiddels is er een aantal maanden met dit jaar-

rooster gewerkt en is het positief ontvangen, zowel door de begeleiders 

als de cliënten. Wat heeft dit te maken met het jaarthema? Zoals gezegd 

is het jaarrooster een eerste opzet en wil men deze verder ontwikkelen. 

Voor deze verdere ontwikkeling vragen we om uw hulp. 

Een voorbeeld waar begeleiders mee te maken hebben, vanuit Mattheüs 

21:12-17: De Heere Jezus drijft alle mensen die hun goederen in de 

tempel verkochten weg en keert de tafels van de wisselaars om. Over het 

algemeen heeft men geleerd dat je niet aan de spullen van andere mensen 

mag zitten en je mag deze zeker niet omgooien. In feite doet de Heere 

Jezus dit wel in deze geschiedenis. Hij keert de tafels van de wisselaars om, 

Hij is heilig verontwaardigd dat het huis van de Heere niet alleen gebruikt 

wordt als een huis van gebed. De begeleiders hebben hierbij de opdracht 

om deze geschiedenissen uit te leggen aan mensen met een verstandelijke 

beperking. Hierbij lijkt het soms dat de Heere Jezus meer kan en ‘mag’ dan 

wij, steeds weer wordt benadrukt dat de Heere Jezus Zich op volmaakte wij-

ze aan de wet heeft gehouden. 
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De presidente mw.  

A.  Rijken-Ubak heet 

een ieder hartelijk 

welkom en in het 

bijzonder haar man,  

ds. A.C. Rijken.

N
a het zingen van Psalm 91: 

1 en 5 en de Schriftlezing 

uit Mattheus 4:1-11 gaat 

ds. Rijken ons voor in ge-

bed en houdt daarna een referaat over 

‘Verzoekingen in de woestijn…  

Verzoekingen in ons leven’.

Als de Heere Jezus gedoopt wordt, ziet 

Johannes hoe de Geest Gods op Hem 

nederdaalt en op Hem blijft. Direct 

hierop wordt Hij door de Geest naar 

de woestijn geleid om van de duivel 

verzocht te worden. Veertig dagen en 

veertig nachten heeft de Heere Jezus 

daar gevast met als gevolg dat Hij licha-

melijk verzwakt is en honger lijdt. Juist 

op dit moment heeft de duivel gewacht 

om te proberen Hem door middel van 

een drietal verzoekingen ten val te 

brengen. Driemaal weerstaat de Heere 

hem met een beroep op de Schrift. 

Hierop wijkt de duivel van Hem, 

namelijk voor een ogenblik om Hem 

tegen de tijd van Zijn lijden opnieuw 

heftig aan te vallen. 

Eveneens op Golgotha moet de duivel 

in Hem zijn Meerdere erkennen. Welk 

een troost voor allen die van de duivel 

verzocht worden. Of dit nu in de we-

reld gebeurt of in de kerk, steeds weer 

opnieuw moeten we ons beroepen op 

het Woord des Heeren. Dat bovenal 

onze bede zou mogen zijn: ‘Leid ons 

niet in verzoeking, maar verlos ons van 

den boze’. Maar… wie kan dit bidden? 

Ook in dit gebed komt het aan op 

waarheid in het binnenste!

In Gods Woord lezen we dat niet alleen 

de duivel beproeft, maar ook de Heere. 

Zij het met dit grote verschil, dat de 

Heere nooit probeert te verleiden tot 

zonde. Integendeel, de Heere beproeft 

om Zijn genade, Zijn werk te openba-

ren. Kortom, om te sterken ten goede 

en niet ten kwade. 

Ten slotte werd de lezing besloten met 

de vraag of de beproevingen van de 

vorst der duisternis ons al tot een last 

geworden waren? 

Na de pauze wordt er nog een prachtig 

gedicht van Christien de Priester door 

mw. W.C. Vervoorn-de Keijzer voorge-

lezen met als titel ‘De strijd’. 

Vervolgens beantwoordt ds. Rijken de 

binnengekomen vragen.Daarna zingen 

we Psalm 56:5 en eindigt ds. Rijken 

met dankgebed.

Uit de regio’s

Verslag regiobijeenkomst
Zuid-Oost

op 12 februari 2015 te Gameren
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Agenda

1 oktober
Lunteren: 7e Bondsdag

Sprekers: ds. H Lassche en ds. 

W.M. van der Linden 

Onderwerp: ‘Waartoe het gebed’ en 

‘Waar om te bidden’

13 oktober
Nieuwaal: Regiobijeenkomst Zuid-

Oost

Spreker: ds. P. Verhaar

12 november
Regiobijeenkomst Noord-Veluwe 

17 november
Ridderkerk: Toerustingsdag

Spreker: ds. P. den Ouden

Onderwerp: Een christenvrouw in 

deze tijd

26 november
Elspeet: Toerustingsdag

Spreker: ds. P. den Ouden

Onderwerp: Een christenvrouw in 

deze tijd

Op alle bijeenkomsten zijn onze bekende 

fotokaarten te koop!

Kopij voor het volgende blad kunt u 

voor 3 augustus e-mailen naar:

a.rijken-ubak@solcon.nl

Tevens kunnen de berichten voor 

de website naar bovengenoemd 

e-mailadres gestuurd worden.

e-mailadres secretaresse HHV: 

cbhovestadstoffer@solcon.nl; 

Tel. (0318) 471927

Van de bestuurstafel

N. Schalkoort-Zijderveld

Het vergaderseizoen is weer 

voorbij. Wat een voorrecht 

dat wij in alle vrijheid naar onze 

vereniging konden gaan om daar 

de Bijbelstudie te bespreken en 

elkaar ontmoeten.

Het nieuwe Bijbelstudieboekje 

2015-2016 gaat over het ‘Onze 

Vader’. U kunt het bestellen, dan 

heeft u het op tijd binnen.

Op 1 oktober hopen wij onze 

Bondsdag in Lunteren te hou-

den. Dé ontmoetingsdag van de 

Bond! Zet u deze datum vast in uw 

agenda? Ds. H. Lassche hoopt ‘s 

morgens te spreken over ‘Waartoe 

het gebed’ en ds. W.M. van der 

Linden ‘s middags over ‘Waar om 

te bidden’.

Op de huishoudelijke vergadering 

is het nieuwe project van de HHV 

gepresenteerd. Het is voor ‘Adul-

lam Gehandicaptenzorg’. Onze 

gehandicapte medemens heeft veel 

zorg nodig. U hebt inmiddels kun-

nen lezen hoe en vanuit welk be-

ginsel ‘Adullam’ deze zorg geeft. 

Heel bijzonder. Op de Bondsdag 

hoort u nog meer over deze stich-

ting.

In het najaar zullen twee toerus-

tingsdagen gehouden worden. 

Deze dagen zijn bedoeld voor alle 

leden. In Ridderkerk op 17 no-

vember en in Elspeet op 26 novem-

ber. Ds. P. den Ouden uit Katwijk 

komt voor ons spreken over ‘De 

christenvrouw in deze tijd’.

Een gezegende zomer toegewenst. 

Dit voorjaar hopen we ons 7e Bijbelstudieboekje uit te geven.
Het gaat over het ‘Onze Vader’ en de indeling is als volgt:
01. Ds. K.J. Kaptein Waarom is bidden noodzakelijk?
02. Ds. G. Kater Wat en hoe te bidden?
03. Ds. J.A. Kloosterman Onze Vader, Die in de hemelen zijt
04. Ds. K. Klopstra Uw Naam worde geheiligd
05. Ds. A. Kos Uw Koninkrijk kome
06. Ds. L. Krooneman Uw wil geschiede, gelijk in den
  hemel, alzo ook op de aarde
07. Ds. H. Lassche Geef ons heden ons dagelijks brood
08. Ds. W.M. van der Linden En vergeef ons onze schulden,
  gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren
09. Ds. H.J. van Marle En leid ons niet in verzoeking,    

 maar verlos ons van den boze
10. Ds. J. van Meggelen Want Uw is het Koninkrijk en de 
  kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid
11. Ds. A. Meuleman  Amen

U kunt het boekje bestellen bij: a.rijken-ubak@solcon.nl | Tel. (0418) 561287
De prijs voor leden is € 5,50 en voor niet-leden € 6,50 (excl. verzendkosten)

Bijbelstudieboekje 
seizoen 2015-2016

Mededelingen
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